
ROMANIA
JUDETUL NEAMT

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GIROV

HOTARARE
Nr. 65 din 13.06.2019

Privind aprobarea reconstituirii islazurilor comunale Girov,judetul Neamt,

in suprafalS de 486,35 ha

consiliul Local a[ comunei Girov, Judetul Neam!, intrunit in qedinta ordinard in data

de 13.06.2019

AvAnd in vedere referatul nr. 8337/13.06.2019 intocmit de citre secretarul comunei qi,

expunerea de motive a primarului comunei Girov inregistrata cu nr- 8338i 13.06.2019

In conformitate cu prevederile-

- prevederile Legii nr. 1651 2013 privind misurile pentru finalizarea procesului de

restituire, in natur5 sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv perioada

regimului comunist in Rominia;
- prevederile art. 28 din Hot[rarea Guverniului Romdniei nr. 890 / 2005 pentru

aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuliile 9i funclionarea

conrisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privati asupra terenurilor, modelului 9i

modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum 9i punerea posesie a proprietarilor;

in temeiul dispozi{iilor ar1. 5 lit. h) 9i ale art. 8 alin. (2) din H.G nr. 890 c 4'08'2005

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribu{iile qi

func{ionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor,

a modelului qi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum qi punerea in posesie

a proprietarilor.

ln temeiul art 36 alin.(1), alin. (2), lit.,,c", alin. (5), lit.,,b", alin. (9), art.45, art.123, alin'(l)
din Legea administraliei publice locale nr. 21512001, republicatl, cu modific[rile qi

completdrile ulterioare;

HoTARA$rE:

Art.l .Se aprobi Anexa nr. 14 din Regulamentul de aplicare a legii fondului

funciar cuprinzdnd reconstituirea islazurilor comunale Girov, judelul Neam!, in suprafal[

de 486,35 ha. conform anexei care face parte integrant[ din prezenta hotirdre'
Art.2.Prezenta hotirAre se comunicd Instituliei Prefectului - Judetul Neam{

persoanelor gi instituliilor interesate.

Preqedinte de ;edinfl,
Contrasemneazi

Secretar
Dascilu Lumini(a



RO\IAN IA
JUDETULNEAMT
PRIMARTA COMUNEI GIROV
Cornisia cornunala petttru aplioatea l-egilor fondului firnciar

Anexa rr- 14

la Regulamenl

TABEL

Cuprinz6ncl reconstituirea islazulilor cornunale, confonn prevederilor legii,care vor li date in administrarea consiliilor locale

Suprafata totala a islazului
comunal reconstituit -Ha-

Suprafata ce se preia din
terenurile unitatilor de stat

-Ha-

Suprafata ce se preia din
folosinta cooperativelor

agricole -Ha-

Suprafata existenta in
administrarea consiliului local

-Ha-

486,35


